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ĮŽANGA
Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Kontrolės ir audito
tarnyba) pagal veiklos planą1 atliko audito procedūras mokinių pavėžėjimo organizavimo srityje.
Savarankiškas audito procedūras atliko Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pavaduotoja
Gražina Augustinienė ir vyriausioji specialistė Virginija Petrylaitė.
Audito procedūrų tikslai:
-

įvertinti, ar Mokinių pavėžėjimas organizuojamas pagal teisės aktų reikalavimus;

-

nustatyti, ar mokyklų geltonieji autobusiukai naudojami pagal nustatytą paskirtį;

-

nustatyti, ar 2017 metų Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinyje bus pateikta

teisinga ir tiksli informacija apie panaudotas lėšas mokinių pavėžėjimui organizuoti.
Audituojamas laikotarpis – 2017 metai. Audituojami subjektai – Palangos miesto
savivaldybės administracija, „Baltijos“ pagrindinė mokykla ir Šventosios pagrindinė mokykla.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio nuostatos numato
savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas)) savivaldybių funkcijas, viena iš jų
- bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino
pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas.
Palangos miesto savivaldybės mokiniai į mokyklas pavežami privačių vežėjų transportu ir
mokykliniais (geltonais) autobusais.
Privatūs vežėjai parenkami atlikus viešuosius pirkimus ir sudarius su jais sutartis.
Mokinių vežimą mokykliniais autobusais organizuoja „Baltijos“ pagrindinė mokykla bei
Šventosios pagrindinė mokykla, vadovaujantis Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos
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Savivaldybės kontrolieriaus 2017-11-03 įsakymas Nr. K1-7.
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aprašu2 (toliau – Aprašas). Aprašas reglamentuoja kaimuose, miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai
nuo mokyklos gyvenančių mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
programas, vežimo mokykliniu autobusu tvarką, mokinių vežimą mokykliniais autobusais
organizuojančių ir vykdančių asmenų funkcijas, pareigas ir atsakomybę. Prie mokyklinių autobusų
priskiriami skiriamaisiais ženklais paženklinti geltonieji ar kitos spalvos autobusai, kuriais vežami
vaikai į švietimo įstaigą ar iš jos.
2017 metais iš Savivaldybės biudžeto lėšų „Švietimo programos“ (Nr. 9) mokinių
pavėžėjimo organizavimui privačiu transportu skirta ir panaudota 60,7 tūkst. Eur.
Mokinių pavėžėjimo organizavimui Šventosios pagrindinėje mokykloje panaudota 4,7
tūkst. Eur, „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje – 6,0 tūkst. Eur. Į šias išlaidas įtrauktos tik
transporto išlaikymo išlaidos, kurioms pagal Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų
klasifikaciją3 priskiriamos transporto priemonių remonto, nuomos bei transporto priemonių
išlaikymo (degalai, tepalai, atsarginės dalys, padangos ir pan.) išlaidos; transporto priemonių
draudimo, parkavimo ir apsaugos išlaidos. Į šias išlaidas nėra įtraukiamas vairuotojų darbo
užmokestis ir mokesčiai jų socialiniam draudimui.
Mokinių pavėžėjimo organizavimo 2017 metais rodikliai

„Baltijos“
Šventosios
pagrindinė mokykla pagrindinė mokykla
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Biudžeto
finansavimas,
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Šaltinis – Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pagal audituojamų subjektų pateiktus duomenis.
Šioje lentelėje pateikiami duomenys tik apie mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir atgal į namus. Čia nėra įvertinti tokie
duomenys, kaip mokinių vežimas į renginius, olimpiadas ir pan.

AUDITO PROCEDŪRŲ REZULTATAI
Audito metu reikšmingų pastebėjimų nenustatėme.
Mokinių

pavėžėjimo

organizavimui

skirtos

lėšos

apskaitomos

pagal

VSAFAS

reikalavimus. „Baltijos“ ir Šventosios pagrindinės mokyklos mokinių pavėžėjimą mokykliniais
(geltonais) autobusais organizuoja laikantis teisės aktų nuostatų.
Teikiame šiuos pastebėjimus, kurie mūsų nuomonei įtakos neturi:
2
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Švietimo ir mokslo ministro 2016-06-30 įsakymas Nr. V-620.
Finansų ministro 2003- 07-03 įsakymas Nr. 1K-184 (su vėlesniais pakeitimais).
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1.

„Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus patvirtintas Mokinių vežimo mokykliniu

autobusu su neįgaliųjų keltuvu ir mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas4 nepaskelbtas
internetiniame tinklalapyje.

Pažymime, kad mokyklinį autobusą turinčios mokyklos vadovas privalo užtikrinti
mokinių ir jų tėvų (globėjų ar rūpintojų) informavimą apie mokyklinio autobuso maršrutus,
tvarkaraščius, sustojimo vietas, mokinių elgesį važiuojant, sustojus, neatvykus mokykliniam
autobusui, ir informacijos viešinimą mokyklos informavimo priemonėse (interneto svetainėse,
naudojamo elektroninio dienyno atitinkamose skiltyse, skelbimų lentose ir kt.).
Rekomenduojame Baltijos pagrindinės mokyklos direktoriui paviešinti Mokinių
vežimo mokykliniu autobusu su neįgaliųjų keltuvu ir mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos
aprašą.
2.

Tarybos sprendimu5 savivaldybei nuosavybės teise priklausantys mokykliniai autobusai

turėjo būti perduoti mokykloms valdyti patikėjimo teise, tačiau Šventosios pagrindinei mokyklai
mokyklinis autobusas buvo perduotas pagal panaudos sutartį.

Pažymime, kad šis mokyklinis autobusas 2018 metų pradžioje avarijos metu buvo
apgadintas, todėl yra nebenaudojamas. Atsižvelgiant į tai, dėl šio fakto rekomendacijų ištaisyti
neatitikimus mes nebeteikiame.

Savivaldybės kontrolierė
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Baltijos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016-09-01 įsakymu Nr. 36 R.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. T2-234 patvirtintos Palangos miesto savivaldybės
mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 20 str.
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